Recensie: Bekende en ongekende mogelijkheden van Gemeenschappelijk wonen
Gemeenschappelijke woonvormen als bronnen voor sociale kwaliteit van buurten en
waardegeoriënteerde wijkaanpak.
Het voorwoord van deze uitgave start met: ‘Gemeenschappelijk wonen is van alle tijden’. In de
letterlijke betekenis van het woord is dit, met uitzondering van alleenstaanden, van toepassing op
alle Nederlanders. Daar gaat het boek dus ook niet over. Groepswonen en gemeenschappelijke
woonvormen worden in deze uitgave neergezet als woningaanbod waar een gebundelde aanpak
van woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen, belangenorganisaties en
initiatiefgroepen tot een woongemeenschap leidt.
Deze uitgave is gepubliceerd in het kader van het project ‘Groepswonen in al zijn vormen’ een
initiatief van de Haagse Stichting SING. Het boek is dan ook gebaseerd op ervaringen in Den
Haag, een stad die volgens de auteurs een voortrekkersrol vervult op het gebied van groepswonen
voor ouderen.
De uitgave, van 60 pagina’s met ringband en stevige kaft, omvat drie delen. Deel 1 behandelt
‘theoretische verkenningen’. Wat de titel al verraadt: als lezer zult u zich even door een vijftiental
pagina’s heen moeten worstelen om bij, het meest interessante, deel 2 uit te komen.
Ruim 2/3 van deze uitgave is gewijd aan uitgebreide interviews met bewoners van woongroepen,
maar ook met mensen die beroepsmatig of bestuurlijk bij een woongroep betrokken zijn.
Zo maakt u kennis met:
- Een 81 jarige alleenstaande mevrouw, die 14 jaar geleden samen met haar man koos voor een
woongemeenschap
- Een 67 jarige dame, die negen jaar geleden voor een woongroep koos omdat ze niet alleen
wilde zijn, maar wel vrij en met genoeg privacy wilde wonen.
- Een 71 jarige actieve senior met een hindoestaanse achtergrond en
- Een Indisch koppel dat rond zijn 65ste jaar koos voor een woongemeenschap voor IndischNederlandse senioren.
En mocht u denken dat een woongroep alleen voor senioren of andere culturen zijn, dan hebt u het
mis, want u maakt ook kennis met:
- Een 57 jarige ‘woningzoekende’ die in een woongroep terecht kwam omdat hij, midden in het
Statenkwartier, de ideale locatie vond om te schilderen.
Deze verhalen laten zien waarom mensen kiezen voor een
woongroep, welke voordelen zij zien. Ook de nadelen komen aan
bod getuige een van de citaten: “Mensen zijn in het algemeen niet
zo bedreven in het samenleven. Zodra je meer met elkaar te maken
hebt, ontstaat wrijving, irritatie. Daarom gaat het hier nu goed: in
de sluimerstand!”
Naast de invalshoek van de bewoners biedt deze uitgave een breed
perspectief op alle betrokkenen die beroepsmatig of bestuurlijk bij
een woongroep zijn betrokken.
Zo komen aan het woord:
- een ouderenadviseur verbonden aan twee
woongemeenschappen voor Javaanse ouderen,
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drie bestuurders, waarvan één bewoner van een woongemeenschap en twee zogenaamde
‘zaakwaarnemers’.
Een gebiedsmanager en medewerker sociaal beheer vanuit de corporatie
De directeur Wonen en zorg van een zorgorganisatie en
Een projectmanager bij vereniging Groepswonen door Ouderen.

Het derde deel van het bevat een handreiking voor het realiseren van een woongroep. Jammer
genoeg zult u teleurgesteld zijn, want naast het benoemen van drie achtereenvolgende fasen rest er
niet meer dan een beetje karige Checklist die een aantal hoofdpunten aangeeft. De waarde van
deze uitgave zit dan ook vooral in de uitgebreide interviews met de bewoners: de uiteindelijke
klant komt aan het woord.
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